
خبرنامه نامه نصیر : 31
روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

http://pr.kntu.ac.ir : وب سایت
pr@kntu.ac.ir : پست الکترونیک

تلفن : 88797463
نمابر : 88887082

K. N. Toosi University Of Technology

سرآغاز سخن

رویدادهای دانشگاه

صفحه 1

مراسم رونمایی از کتاب تاریخ دانشگاه با حضور روسای اسبق

پژوهشگران برگزیده دانشگاه

رو نمایی از کتاب تاریخ دانشگاه با حضور برخی از چهره ها

مراسم کلنگ زنی دانشکده مهندسی کامپیوتر

صفحه 2

حضور معاون وزیر علوم در مراسم تجلیل از پژوهشگران

ساخت سیستم کاشتنی پوشیدنی برای ثبت الکتریکی غشایی از مغز

سخنرانی دکتر جنزویکرت از دانشگاه صنعتی برلین

حضور پررنگ دانشگاه در نمایشگاه هفته پژوهش

دانشگاه مصمم به گسترش آموزش های مجازی است

دومین گردهمایی 13 دانشگاه برتر کشور

کارگاه افزایش مهارت و توانمندی کارکنان حراست

ادامه مطلب در پایین صفحه

ادامه مطلب رو نمایی ازکتاب تاریخ
 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو.سی

پژوهش مستمر= پژوهش هدفمند و هوشمند
بر هیچ کس پوشیده نیست پژوهش به عنوان محور اصلی پیشرفت یک کشور 
می باشد و نتایج آن را در کشورهای پیشرفته به صورت نسبی مشاهده می کنیم. 
این پرسش مطرح است که، چرا در کشور این نتایج کمتر دیده می شود؟ در پاسخ 
به این پرسش باید گفت پژوهش یک پدیده دراز مدت و چالش برانگیز است و تا 

زمانی که ساختار الزم فراهم نباشد نتایج آن به خوبی دیده نمی شود.
 شعار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی پژوهش مستمر است که منجر 
به پژوهش هدفمند و هوشمند می شود. پژوهش مستمر که پژوهشی هدفمند و 
هوشمند را در پی دارد، نوید تبدیل پژوهش دانشگاه را از یک ساختار و بافت سنتی 
به یک ساختار سیستماتیک و پیشرفته در سالهای پیش رو، خواهد داد. به عبارتی 
ساده نتایج این اهداف بدست آوردن محصوالتی است که بتواند سعادت دنیوی و 

اخروی بشریت را تأمین نماید و می توان به روشنی اشاره نمود:
 1- هدف پژوهش دستیابی به محصولی است که حتی اگر نتیجه محقق نشود 

می بایست هدفمند باشد. 
2- در مسیری باشد که نیاز بشریت در دنیا و آخرت تأمین شود لذا مسائل اخالقی، 

شرعی و عرفی می بایست در نظر گرفته شود. 
3- نیاز بشریت همیشگی است پس می بایست پژوهش مستمر باشد. 

شایان ذکر است که خروجی های پژوهش، همچون مقاله، مسائل مادی، رتبه 
بندی باال دانشگاه، محصوالت ذاتی یک پژوهش می باشند که  نمی توان آنها 
را به عنوان اهداف اصلی پژوهش دانست. رمز موفقیت در غرب حداقل اهداف 

غایی دنیوی است. 
معاونت پژوهشی دانشگاه با عنایت ویژه ریاست محترم دانشگاه و هیأت محترم 
رئیسه سیاست های خود در چارچوب آئین نامه ها و حمایت های مختلف، 
سعی دارد یک پژوهش مستمر، هوشمند و هدفمند برای اعضاء هیأت علمی و 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی ایجاد کند. دانشگاه تا به حال در این مرحله تالش 
زیادی کرده است که بتواند به این اهداف در درازمدت برسد. این تالش ها شامل 
حمایت از پژوهش های ویژه، تغییرات آیین نامه ها، تخصیص بودجه جهت تجهیز 
کردن آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی، مشوق هات مختلف برای دانشجویان 
با استعداد و ایجاد تسهیالت جهت شرکت اساتید و دانشجویان در کنفرانس ها می 
باشد. به امید روزی که این بستر منجر به پژوهش واقعی که به نوبه خود باعث 

ارتقاء رتبه دانشگاه می گردد.
دکتر مهدی احسانیان

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

پژوهشگران برگزیده دانشگاه صنعتي خواجه نصیر 
معرفي شدند

به گزارش روابط عمومي به نقل ازایرنا، ›مهدي احسانیان‹ معاون پژوهشي و 
فناوري دانشگاه صنعتي خواجه نصیر بعداز ظهر دوشنبه در مراسم معرفي و تجلیل 
از پژوهشگران برتر این دانشگاه گفت: در انتخاب برترین هاي پژوهشي دانشگاه، 
معیارهاي متعددي همچون اجراي پروژه هاي محصول محور، میزان باالي استناد 

به تولیدات علمي، آمار مقاالت تولیدي و گرنت استادان توجه ویژه شده است.
براساس راي کمیته داوران، در زمینه فعالیت هاي پژوهشي )گرنت( مهران 
میرشمس عضو هیات علمي دانشکده مهندسي هوافضا، نصرت اهلل گرانپایه عضو 
هیات علمي دانشکده مهندسي برق و محمدرضا پیغامي عضو هیات علمي دانشکده 

ریاضي موفق به کسب عنوان پژوهشگر برگزیده شدند.
کیوان کیاني عضو هیات علمي دانشکده مهندسي عمران، عنوان پژوهشگر جوان 
برگزیده را به دست آورد و مسعود مشهدي حسینعلي عضو هیات علمي دانشکده 
مهندسي نقشه برداري، عنوان پژوهشگر برتر در حوزه طرح پژوهشي را از آن خود 
کرد. در این مراسم همچنین از کیوان کیاني عضو هیات علمي دانشکده مهندسي 

عمران به عنوان پژوهشگر برگزیده در زمینه انتشارات علمي تجلیل شد.
معاونت پژوهشي سازمان صنایع هوافضا و معاونت پژوهشي شرکت صنایع 
الکترونیک ایران نیز به عنوان کارفرمایان برگزیده همکار دانشگاه صنعتي خواجه 

نصیر در سال ۹۴ معرفي و تجلیل شدند.
همزمان با مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتي خواجه نصیر، کلنگ 
احداث ساختمان جدید دانشکده مهندسي کامپیوتر این دانشگاه نیز  به زمین زده شد

با حضور همسر شهید طهراني مقدم ؛
 کتاب تاریخ دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین 

طوسي رونمایي شد

مراسم رو نمایي از کتاب تاریخ دانشگاه 
با حضور دو تن از معاونان وزیر علوم و

روساي اسبق دانشگاه برگزار شد

مراسم کلنگ زنی دانشکده مهندسی کامپیوتر
با حضور معاونین اداری مالی و پژوهشی 

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 

به گزارش روابط عمومي، مراسم رونمایي از کتاب تاریخ دانشگاه روز دوشنبه 30 
آذر همزمان با آیین تجلیل از پژوهشگران برتر در محل دانشکده مهندسي برق 

این دانشگاه برگزار شد.
این کتاب به همت ›سید حجت الحق حسیني‹ به نگارش درآمده است و تاریخ 
فعالیت و شکل گیري دانشگاه صنعتي خواجه نصیر در فاصله سال هاي 130۷ تا 
13۶۷ را ارائه مي کند. مولف کتاب تاریخ دانشگاه صنعتي خواجه نصیر، هدف از 
تالیف این اثر پژوهشي را اثبات تاریخ 130۷ به عنوان سال پایه گذاري این دانشگاه 
و همچنین بازنمایي بخشي از ۶0 سال آموزش عالي فني و مهندسي ایران ذکر 
کرد. این کتاب در ۵ فصل شامل روشنگري در موضوع پژوهش، آموزش فني و 
مهندسي در دوره قاجار، دوران پهلوي اول )130۴ تا 1320(، دوران پهلوي دوم 

)1320 تا 13۵۷( و دوران جمهوري اسالمي تالیف شده است.
هسته اولیه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسي با راه اندازي مدرسه عالي مخابرات 
در سال 130۷ بنا گذاشته شد و در دوران بعد از انقالب اسالمي با ادغام 13 موسسه 
و مرکز آموزش عالي فني و مهندسي، شکل گرفت که ابتدا در قالب مجتمع فني 
مهندسي و سپس دانشکده فني مهندسي و نهایتا دانشگاه صنعتي خواجه نصیر 
)13۶۷( به فعالیت ادامه داد.دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي اکنون بیش 

از ۶ هزار دانشجو و بیش از 300 عضو هیات علمي دارد.
گفتنی است این کتاب توسط همسر شهید طهرانی مقدم دانش آموخته دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی رونمایی شد. الزم به ذکر است از نکات جالب 
توجه مراسم  رونمایی به حضور برخی از چهره ها از جمله  استاد لوریس چکناواریان 
رهبر ارکستر سمفونیک ملی ایران و همچنین حضور مهندس کاظم قلم چی مدیر 

عامل کانون فرهنگی آموزشی قلم چی اشاره کرد. 

به گزارش روابط عمومی؛ مراسم آغاز ساخت ساختمان جدید دانشکده مهندسی 
کامپیوتر با حضور دکتر امید معاون اداری مالی وزیر علوم و جناب آقای دکتر وحید 

احمدی معاون پژوهشی وزیر علوم و همچنین مسئولین دانشگاه برگزار شد.
رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر کمبود فضای فیزیکی را یکی از مشکالت 
دانشگاه برشمرد و گفت تا زمان اجرای طرح تجمیع ناچار به احداث ساختمان های 

جدید به منظور رفع مشکل کمبود جا هستیم

احمدي خاطرنشان کرد: از همین رو، کلنگ احداث ساختمان جدید دانشکده 
مهندسي کامپیوتر با حضور برخی از مسووالن وزارت علوم و دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیر با زیربناي 3 هزار و ۵00 متر مربع زده شد تا در میان مدت به بخشي 

از نیازهاي دانشکده پاسخ داده شود.
به گفته وي در ساختمان جدید، عالوه بر کالس هاي درس دانشجویي، اتاق 

اعضاي هیات علمي و آزمایشگاه نیز درنظر گرفته خواهد شد.
دانشکده هاي مهندسي برق و کامپیوتر در منطقه ۷ شهرداري تهران در مجاورت 

پل سید خندان واقع شده است.

رییس دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي از توجه به اقتدار علمي و رعایت 
اخالق حرفه اي به عنوان دو مولفه اصلي پیشرفت در دانشگاه ها یاد کرد.

به گزارش روابط عمومي به نقل از ایرنا، ›علي خاکي صدیق‹ بعد از ظهر دوشنبه 
30 آذر ماه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر و رونمایي از کتاب تاریخ دانشگاه 
صنعتي خواجه نصیر به سابقه شکل گیري هسته اولیه این دانشگاه از سال 130۷ 
اشاره کرد و گفت: با اینکه عنصر قدمت و ریشه داري، مایه مباهات و افتخار مراکز 
علمي و پشتوانه براي اعتماد به نفس محققان و دانشجویان آنها به شمار مي آید 

ولي قدمت به تنهایي، مشکالت دانشگاه را حل نمي کند.
وي ارتقاي جایگاه دانشگاه خواجه نصیر در رتبه بندي هاي بین المللي و ارتقاي 
کیفي تولیدات علمي را رویکرد اصلي این دانشگاه عنوان کرد و افزود: در کنار 
ارتقاي جایگاه و افزایش روابط بین الملل، تمام فعالیت هاي خود را مکلف به اخالق 

مداري کرده ایم و در همین رابطه، سند راهبردي در دانشگاه تدوین شده است.
خاکي صدیق به تحصیل شش هزار دانشجو و فعالیت 300 عضو هیات علمي 
در دانشگاه خواجه نصیر اشاره کرد و گفت: ما همینک حدود 200 پروژه تحقیقاتي 
در دانشگاه داریم که با توجه به تعداد اعضاي هیات علمي، سرانه خوبي محسوب 
مي شود و سرانه هر عضو هیات علمي در بخش تولید مقاله، سه تا چهار مقاله در 
سال است که از نظر این شاخص در رتبه چهارم و یا پنجم دانشگاه هاي کشور 

قرار داریم.
وي چاپ 30۵ عنوان کتاب در انتشارات دانشگاه و همچنین تالیف بیش از ۵۶0 
عنوان کتاب توسط اعضاي هیات علمي دانشگاه خواجه نصیر را از جمله اقدامات 

پژوهشي صورت گرفته اعالم کرد.
به گفته خاکي صدیق، دانشگاه صنعتي خواجه نصیر در تازه ترین رتبه بندي هاي 

بین المللي جزو ۸00 دانشگاه برتر دنیا قرار دارد.

وي تربیت دانشجوي مقطع کارشناسي و تامین نیروي مهندس مورد نیاز کشور را 
از دیگر سیاست هاي دانشگاه خواجه نصیر ذکر کرد و گفت: با وجود محدودیت ها 
و تنگناهاي مالي، طي دو سال گذشته مبلغ دو میلیارد تومان براي تامین تجهیزات 

آزمایشگاه هاي تحقیقاتي مورد نیاز دانشجویان هزینه کردیم.
مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر و رونمایي از کتاب تاریخ دانشگاه صنعتي خواجه 
نصیر با حضور وحید احمدي معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، محمدحسین 
امید معاون اداري و مالي وزارت علوم و همچنین روساي اسبق این دانشگاه در 

محل دانشکده مهندسي برق برگزار شد.
در حاشیه این مراسم کلنگ احداث ساختمان جدید دانشکده مهندسي کامپیوتر 
دانشگاه نیز با حضور معاون اداري مالي وزیر علوم ،تحقیقات و فناوري به زمین 

زده شد

جناب آقای دکتر محمد شرعیات  
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ارتقاء شما را

به مرتبه استادی تبریک عرض می نماید. 

جناب آقای دکتر توکل پاکیزه،
جناب آقای دکتر مهدی مختارزاده و

جناب آقای دکتر علی محمدزاده
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ارتقاء شما را

به مرتبه دانشیاری تبریک عرض می نماید. 
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آئین رو نمایی از کتاب تاریخ دانشگاه

پژوهشگران برگزیده دانشگاه
در سال 1394

حضور پررنگ دانشگاه در
نمایشگاه هفته پژوهش



گزارش ویژه
حضور پررنگ دانشگاه 

در نمایشگاه هفته پژوهش

استاد ارجمندجناب آقای مهندس کوروش حجازی،
استاد ارجمند جناب آقای دکتر رحمت اله قاجار،
استاد ارجمند جناب آقای دکتر مجید قاسمی، 

همکار گرامی سرکار خانم مرجانه نعیمی،
همکار گرامی سرکار خانم شمس آبادی و
همکار گرامی جناب آقای مهدی غفاری

با نهایت تاسف و تأثر مصیبت وارده را تسلیت و تعزیت گفته ، 
ازدرگاه خداوند منان براي شما  ونزدیکان صبر جمیل  و اجر جزیل 

و براي آن عزیز سفر کرده آمرزش  و غفران  الهي مسئلت مي نماییم.
روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

بازگشت همه به سوی اوست

معاون وزیر علوم در مراسم تجلیل از پژوهشگران 
برتر دانشگاه: کاهش شیب رشد تولید علم به 

معناي رکود علمي نیست

به گزارش روابط عمومي به نقل از ایرنا، وحید احمدي در مراسم معرفي و تجلیل 
پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي گفت: این روزها بحث 
وقوع رکود علمي در کشور زیاد بر سر زبان است و عده اي مدعي آن هستند، که 

باید از این افراد پرسید چه شاخص هایي را براي رشد علمي درنظر مي گیرند.
وي با بیان این که از سال 13۹0 تاکنون آمار تولیدات علمي کشور هیچ کاهشي 
نداشته است، ادامه داد: قبول داریم که در این مدت، شیب رشد تولید مقاالت ما 

کاهش یافته، اما میزان تولیدات ما در این زمینه همچنان رو به افزایش است.
احمدي با بیان این که چهار عامل اصلي در کاهش شتاب رشد علمي کشور موثر 
بوده اند، توضیح داد: به عنوان مثال اگر در سال 13۸۵ محققان ایراني حدود ۵ هزار 
مقاله تولید مي کردند و این میزان در سال ۸۶ به 10 هزار مقاله افزایش یافت، 
این به معناي رشد 100 درصدي تولید علم در کشور است و  آمار تولید مقاالت 
ما حدود ۴0 هزار است، براي رسیدن به رشد 100 درصدي باید به تولید ۸0 هزار 

مقاله در طول یک سال برسیم که امري نشدني است.
وي بیان داشت: شاید ما حداکثر در طول یکسال بتوانیم بین 10 تا 1۵ هزار مقاله 
در مراکز دانشگاهي و پژوهشگاهي خود تولید کنیم و با باال رفتن تعداد مقاالت 

تولیدي، به طور طبیعي شیب رشد تولیدات علمي ما کند خواهد شد.
معاون وزیرعلوم درباره دومین عامل کاهش شیب رشد علم در کشور اظهار داشت: 
قبال در آیین نامه هاي ارتقا، اعضاي هیات علمي براي گرفتن ارتقا باید حتما مقاله 
ISI  تولید مي کردند و یا شرط دفاع از تز دانشجویان دکتري نیز ارائه مقاله 
ISI بود که در آیین نامه هاي جدید، این شرط برداشته شد و ارائه مقاالت علمي 
پژوهشي نیز قابل قبول شد که این موضوع نیز آمار تولیدات علمي ما را کاهش داد 
زیرا مقاالت علمي پژوهشي مجالت داخلي ما در پایگاه هاي علمي بین المللي، 

نمایه نمي شوند.
معاون وزیر علوم ادامه داد: سومین عامل نیز به مبحث تقویت ارتباط دانشگاه با 

به گزارش روابط عمومي، دکتر فرید خوش الحان در گفت و گو با ایرنا 
اظهار کرد: آموزش الکترونیکي، مجموعه اي از روش هاي آموزشي است 
که از فناوري دیجیتال بهره مي گیرد تا نظام آموزشي را زمینه سازي کرده، 

تعمیم داده و ارتقاء بخشد تا از طریق آن یادگیري افزایش یابد. 
وي گفت: توسعه و نهادینه سازي یادگیري پیوسته و ایجاد تقارن اطالعاتي 
در یادگیري حرفه اي و دانشگاهي از جمله اهدافي است که مي توان براي 

آموزش الکترونیکي برشمرد.
آفرین  ارزش  خدمات  ارائه  الکترونیکي،  آموزش  افزود:  الحان  خوش 
آموزشي و یادگیري براي گروه هاي مختلف مخاطبان است که فارغ از 
محدودیت هاي مرسوم زماني، مکاني، سني و شغلي براي همگان فرصت 
و امکان یادگیري در حوزه هاي مختلف را فراهم مي کند؛ بر این اساس، 
هر چند فناوري عنصر تفکیک ناپذیر آموزش الکترونیکي است اما در کنار 
گسترش و نفوذ بیش از پیش فناوري هاي متناظر با اینترنت و ارتباطات 

موبایل، زمینه گسترش و پذیرش روز افزوني براي آن وجود دارد.
وي ادامه داد: در کشور ما با توجه به وجود مخاطبان فراوان و گسترش 
کاربران خدمات مختلف اینترنتي و الکترونیکي، پیش بیني مي شود که 
این حوزه از آموزش در کنار سایر روش هاي آموزشي رشد فزاینده اي 
داشته باشد؛ همچنین به دلیل ماهیت تاثیرگذار آموزش الکترونیکي، به 
تنهایي مي تواند به عنوان عنصري ارزش آفرین و توسعه دهنده در این 

زمینه عمل کند.
خواجه  صنعتي  دانشگاه  مجازي  و  آزاد  هاي  آموزش  دفتر  کل  مدیر 
نصیرالدین طوسي اظهار داشت: امسال دهمین سال تاسیس مرکز آموزش 

هاي الکترونیکي این دانشگاه است.
وي گفت: دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي از سال ۸۴ مجوز 
برگزاري آموزش هاي آزاد و مجازي در دو رشته آي تي و صنایع را شروع 
کرد و طي چند سال گذشته نیز در مقطع کارشناسي ارشد دانشجو پذیرش 
مي کند. مدیر کل دفتر آموزش هاي آزاد و مجازي دانشگاه صنعتي خواجه 
اکنون تمرکز اصلي در جذب دانشجویان  افزود: هم  نصیرالدین طوسي 

مقطع کارشناسي ارشد داریم.
وي با بیان اینکه دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي مجوز پذیرش 
در تمامي رشته هاي کارشناسي ارشد را از وزارت علوم دریافت کرده است، 

یادآور شد: هم اکنون در بیش از 12 رشته دانشجو داریم.
خوش الحان خاطرنشان کرد: سعي کرده ایم تا تمامي اساتید آموزش هاي 
الکترونیکي را از خود دانشگاه داشته باشیم تا کالس هاي مجازي نیز هیچ 

فرقي با دوره هاي روزانه در زمینه آموزشي نداشته باشند

به گزارش روابط عمومی؛ همزمان با هفته پژوهش شانزدهمین نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهشی دانشگاه های کشور در محل دائمی نمـایشگاه های 

بین المللی تهران 23 الی 2۷ آذرماه برگزار گردید.
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی امسال با ارائه برخی از طرح های 

برگزیده توسط معاونت پژوهشی در نمایشگاه حضوری پررنگ داشت.
ابراز  با  از غرفه دانشگاه  بازدید  نیز ضمن  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
خرسندی از فعالیت های صورت گرفته در دانشگاه برای اعضای هیات علمی 

و دانشجویان آرزوی موفقیت کردند.
محمد محمدی مدیر حراست دانشگاه گفت : طبق هماهنگی صورت گرفته از سوی 
حراست کل استان تهران ، کالس های سطح 2 حفاظت اسناد شامل کالس های 
حفاظت گفتار  و اسناد ، بیوتروریسم و... در دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی برگزار 
شد .محمدی گفت: این کالس ها در راستای افزایش مهارت و توانمندی عوامل 
حفاظتی حراست ها برگزار شده و اولین جلسه این کالس ها نیز رأس ساعت ۸:00 
صبح روز یکشنبه مورخ ۹۴/۹/1 با حضور بیش از 100 نفر از پرسنل محترم حفاظت 
اسناد حراست های استان تهران برگزار گردید .وی خاطرنشان کرد: دوره های 

آموزشی مذکور ، در ۹ جلسه با حضور و تدریس اساتید برجسته برگزار گردید . 

به گزارش روابط عمومی؛ گردهمایی معاونین دانشجویی دانشگاه های برتر کشور 
در دانشکده هوافضا روز چهارشنبه 2۵ آذر ماه برگزار شد.

در این جلسه که رئیس صندوق رفاه دانشجویان نیز حضور داشت موضوعاتی از 
قبیل : بررسی چگونگی مشارکت وزارت علوم در تامین تغذیه خوابگاه ها و نیز 
بررسی وضعیت سرعت خصوصی سازی و آزادسازی قیمت ها در گذشته، حال و 

آینده به بحث گذاشته شد. 

به گزارش روابط عمومي،در راستاي افزایش تعامالت بین المللي دانشگاه، به 
دعوت گروه ژئودزي دانشکده نقشه برداري با همکاري قطب علمي مهندسي 
فناوري اطالعات مکاني، جناب آقاي پروفسور جنز ویکرت در دانشگاه صنعتي 

خواجه نصیرالدین طوسي حضور خواهد داشت.
گفتني است، پروفسور جنز ویکرت از اساتید دانشگاه صنعتي برلین و موسسه 
تحقیقاتي GFZ  آلمان است، روز یکشنبه 1 آذر در دانشکده مهندسي نقشه 
برداري در موضوع: معرفي موسسه علمي تحقیقاتي GFZ   آلمان با تمرکز بر 
فعالیت هاي دپارتمان مشاهدات زمیني GNSS در جمع اساتید و دانشجویان 

به سخنراني پرداخت.

سیستم کاشتني پوشیدني براي ثبت الکتریکي غشایي از مغز براي نخستین بار در 
کشور ساخته مي شود. 

به گزارش روابط عمومي به نقل از مهر، امیر مسعود سوداگر، مجري پروژه 
»طراحي و ساخت یک سیستم کاشتني/پوشیدني براي ثبت الکتریکي غشایي 
 )ECOG( از مغز« اظهار کرد: در این پروژه ساخت سیستم الکتروکورتیکوگرافي
براي ثبت سیگنال هاي عصبي از سطح قشر مغز مد نظر است که عالوه بر سیستم 
بهتر، در این روش نسبت به روش هاي مرسوم گذشته با ثبت واضح سیگنال ها 

اطالعات بیشتري از مغز بدست مي آید.
وي با بیان اینکه در این روش بعد از ساخت سیستم قسمتي از استخوان جمجمه 
برداشته مي شود تا سیستم در تماس با سطح مغز قرار گیرد، اظهار داشت: استفاده از 
تجربه پژوهشگران آزمایشگاه پژوهشي مدارها و سیستم هاي مجتمع در دانشگاه 
خواجه نصیر طوسي مبنایي براي شروع این پروژه شد و در مدت زمان کمتر از 

سخنراني دکتر جنز ویکرت از 
دانشگاه صنعتي برلین در دانشکده نقشه برداري

دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي 
مصمم به گسترش آموزش هاي مجازي است

دومین گردهمایی 13 دانشگاه برتر کشور به 
میزبانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کارگاه افزایش مهارت و توانمندی
 کارکنان حراست برگزار شد

ساخت سیستم کاشتني پوشیدني
 براي ثبت الکتریکي غشایي از مغز توسط محققان 

دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي

صنعت مربوط مي شود زیرا در آیین نامه هاي جدید ارتقا، براي اجراي طرح هاي 
ارتباط با صنعت براي اعضاي هیات علمي، 10 امتیاز درنظر گرفته شد و همین 
موضوع باعث تشویق آنها به سمت این پروژه ها شد و بسیاري از طرح هاي 

صنعتي ما نیز منجر به تولید مقاله نمي شود.
وي تنگناهاي مالي را عامل دیگر کاهش شیب رشد علمي کشور عنوان کرد 
و گفت: از آنجا که به دلیل مشکالت مالي، هزینه اعزام استادان دانشگاه براي 
شرکت در کنفرانس هاي خارجي توسط دانشگاه ها مقدور نبود و به طور معمول، 
1۵ درصد حجم مقاالت ISI استادان ما نیز مربوط به مقاالت کنفرانسي بود عمال 

این آمار به حدود سه تا چهار درصد کاهش یافت.
وي با بیان اینکه تلقي عمومي در کشور نسبت به مقوله پژوهش نیازمند تغییر 
است، تاکید کرد: باید به این باور برسیم که تامین اعتبار براي پژوهش را هزینه 
ندانیم و به عنوان یک سرمایه گذاري ارزشمند از آن استقبال کنیم زیرا پژوهش به 

برون رفت کشورها از رکود کمک مي کند.
احمدي در بخش دیگري از سخنانش به تغییر معیارهاي ارزیابي و ارزش گذاري در 
عرصه بین الملل اشاره کرد و اظهار داشت: امروزه معیار فقیر و غني بودن کشورها، 
داشتن یا نداشتن منابع طبیعي نیست و بانک جهاني، دارایي هاي کشورها را به 

سه دسته منابع طبیعي، منابع فیزیکي و منابع نامشهود تقسیم بندي کرده است.
وي ادامه داد: در این تقسیم بندي، منابع طبیعي شامل جنگل ها، معادن و مخازن 
است، منابع فیزیکي نیز به زیرساخت ها، راه ها و کارخانجات اطالق مي شود و 
منابع نامشهود نیز نیروي انساني به ویژه نیروي انساني خالق و توانمند، مالکیت 
فکري، قوانین و نهادها، ثبت اختراع و زیرساخت هاي فناوري اطالعات را دربرمي 

گیرد.
احمدي با استناد به آمارهاي بانک جهاني گفت: این آمارها نشان مي دهد از میان 
۶۶ کشور ثروتمند که حدود ۸0 درصد ثروت کل دنیا را دراختیار دارند، سهم منابع 
نامشهود آنها باالي ۸0 درصد، منابع فیزیکي و طبیعي آنها نیز به ترتیب 1۶ و سه 

درصد است.
وي اضافه کرد: در این میان، ۴3 کشور دنیا که تنها یک درصد ثروت جهان را 

دراختیار دارند، میانگین منابع نامشهود آنها ۵0 درصد است.

معاون وزیرعلوم درباره وضعیت ایران به لحاظ دارایي هاي سه گانه توضیح داد: این 
آمارها درباره ایران تامل برانگیز است زیرا سهم منابع طبیعي آن ۵۴ درصد و سهم 
منابع نامشهود 12 درصد است که حتي از میانگین بین المللي هم پایین تر هستیم.

وي بر لزوم تقویت منابع نامشهود کشور تاکید کرد و گفت: ایران به لحاظ ثروت 
طبیعي، رتبه هفتم دنیا را داراست، از نظر ثروت فیزیکي نیز رتبه 2۷ دنیا را دراختیار 

دارد و به لحاظ ثروت نامشهود در جایگاه ۶3 جهاني است.
احمدي تصریح کرد: تقویت منابع نامشهود به این معني است که اگر قیمت نفت 
کاهش یافت اقتصاد ما دچار تزلزل نشود و خوشبختانه طي چندسال گذشته، این 
موضوع مهم مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است اما همت جدي تری مي طلبد.

مراسم معرفي و تجلیل از پژوهشگران برتر و رونمایي از کتاب تاریخ دانشگاه 
صنعتي خواجه نصیر با حضور معاون اداري و مالي وزارت علوم، روساي سابق این 

دانشگاه در محل دانشکده مهندسي برق برگزار شد

یک سال ساخت نمونه اولیه گسترده سیستم و تست بخش هاي مختلف آن به 
پایان رسیده است.

عضو هیات علمي دانشگاه خواجه نصیر طوسي با بیان اینکه دو مرحله براي 
تکمیل سیستم باقي مانده است، گفت: مرحله نخست اتصال اجزاي مختلف است 
به نحوي که کارکرد مد نظر را یکپارچه از سیستم دریافت کنیم و در مرحله آخر 

تست بر روي موجودات زنده آزمایشگاهي انجام مي  شود.
سوداگر با بیان اینکه این پروژه نخستین تالش پژوهشگران کشور براي ساخت 
این سیستم ها است، گفت: استفاده از این سیستم تکنولوژي پیشرفته اي است که 
از سال 200۶ مورد توجه قرار گرفته است. در واقع از آن زمان پزشکان و جراحان 
براي درمان بیماري ها و دانشمندان علوم اعصاب در زمینه مطالعه این علوم و علوم 

شناختي به مزایاي ثبت سیگنال هاي مغزي پي بردند.
مجري پروژه اظهار کرد: در دو سال اخیر نمونه هایي از این سیستم ها در همین 
ابعادي که ما روي آن کار مي کنیم در مجالت معتبر بین المللي منتشر شده و 
گروه هاي پیش گام بین المللي در حال ساخت این سیستم ها هستند بنابراین پروژه 
مذکور ارزش پژوهشي بر روي مرزهاي دانش دارد، البته سیستم هاي مشابه از نظر 

کارکرد اما در اندازه هاي رومیزي ساخته و تجاري شده است

دانشجویان گرامی در صورت تمایل به همکاری، به روابط عمومی 
دانشگاه مراجعه نمایید.  pr.kntu.ac.ir      تلفن : ۸۸۷۹۷۴۶3

اردوی دربند سر به همت دفتر نهاد دانشکده برق 
روزجمعه 4 دی ماه با حضور جمعی از 
دانشجویان ارشد و دکتری برگزار شد

https://telegram.me/khaje_nasir_toosi_university

کانال رسمی اخبار و رویدادهای دانشگاه در شبکه تلگرام دانشگاه

Jan 2016K. N. Toosi University Of Technology 3یکشنبه 13 دی1394، 22 ربیع االول 1437،

خبرنامه نامه نصیر : 31نامـه نـصیر
روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

http://pr.kntu.ac.ir : وب سایت
pr@kntu.ac.ir : پست الکترونیک

تلفن : 88797463
نمابر : 88887082

پیامبر اکرم )ص(:
هیچ تهیدستی سخت تر
 از نادانی و هیچ مالی 

سودمندتر از عقل نیست.

امام صادق علیه السالم:
 پنج خصلت است که در هر کس 

یکی از آنها نباشد خیر و بهره زیادی 
در او نیست: اول: وفاداری دوم: 
تدبیر سوم: حیا چهارم: خوش 

اخالقی و پنجم: که چهار خصلت 
دیگر را نیز در خود داردـ  آزادگی.

جهت دریافت هدیه 
دانش آموزان ممتاز و 

کتابچه فرزانگان
از روز دوشنبه 94/10/14
به مسئولین امور عمومی 
دانشکده ها مراجعه نمایید.


